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Gresik - Proliga 2020 akan memulai putaran kedua pada pekan ini, setelah sempat rehat selama dua minggu kompetisi
bola voli tertinggi di tanah air ini akan kembali dihelat di GOR Tri Dharma, Gresik, mulai 28 Februari hingga 1 Maret 2020.
Mengacu hasil di putaran pertama, di mana team Jakarta Pertamina Energi baik team putra dan team putri mampu
tampil sebagai juara putaran pertama. Tentunya semua team memanfaatkan waktu rehat selama dua pekan untuk
mengevaluasi hasil dari putaran pertama, agar langkah mereka menuju final four tidak kandas di tengah jalan.
Sang juara bertahan Surabaya Bhayangkara Samator yang di putaran pertama menelan dua kali kekalahan dari team
Jakarta BNI 46 dan Jakarta Pertamina Energi, harus puas berada di posisi ketiga klasemen adalah salah satu team yang
melakukan perombakan pemain. Legiun asing Isaias Sanchez digantikan oleh Reidel Alfonzo Toiran, pemain asing yang
sudah tercatat empat kali membela team Surabaya Bhayangkara Samator dan berhasil membawa ke tangga juara
Proliga di edisi 2014, 2016, 2018, 2019.
Reidel Alfonzo Toiran akan kembali bahu membahu dengan Rivan Nurmulki dan Rendy Tamamilang untuk
membombardir lawan &ndash;lawan Surabaya Bhayangkara Samator. Selain Reidel Toiran, Samator juga kembali
memanggil libero Hendry Ade Novian untuk memperkuat pertahanan team yang bermarkas di Driyorejo ini. Uniknya
Hendry Ade Novian ini adalah libero Samator di Proliga 2019.
Sementara team pendatang baru Lamongan Sadang MHS yang di putaran pertama duduk di posisi kelima klasemen
dan hanya menorehkan sekali kemenangan dari team Jakarta Garuda, tak luput juga melakukan perubahan legiun
asingnya. Douglas Bueno digantikan oleh pemain yang dahulu pernah tampil di Proliga 2012 (Semarang Bank Jateng)
dan Proliga 2013 (Jakarta Sananta) Igor Guillen. Menariknya posisi Igor Guillen adalah pemain di posisi opposite yang
notabene adalah posisi yang biasa ditempati Dimas Saputra, patut kita tunggu apakah nanti Dimas Saputra akan
bergeser di posisi Open Spike bersama Balsa Radunovic atau terjadi opsi yang lainnya.
Di sektor putri team Bandung BJB Tandamata yang berambisi besar untuk menjadi kampiun Proliga 2020 ini juga
melakukan dua perubahan penting. Diawali dengan menghadirkan Dayse Figueiredo untuk menggantikan Rosir
Calderon Diaz untuk memperkuat sektor penyerangan, serta menghadirkan salah satu libero terbaik tanah air Berlian
Marsheila untuk menambal sektor pertahanan Bandung BJB Tandamata. Yang menarik Berlian akan kembali berduet
dengan Aprilia Manganang yang tahun lalu menjuarai Proliga 2019.
Team tuan rumah Gresik Petrokimia Puslatada KONI Jatim juga menghadirkan pemain asing asal Amerika Serikat,
Ayana Jean Whitaker, di putaran kedua ini. Pemain asing berposisi Middle Blocker ini akan bergabung dengan Mediol
Steofani dkk, dan diharapkan bisa mengamankan tiket menuju final four.
Proliga putaran kedua di GOR Tri Dharma Gresik kali ini akan sedikit mengalami perubahan jam dibandingkan dengan
putaran pertama. Jika sebelumnya di putaran pertama pertandingan dimulai pukul 16.00 WIB, akan dimajukan satu jam
lebih awal menjadi pukul 15.00 WIB. Panitia Pelaksana telah menyiapkan dua kategori tiket, untuk tiket VIP dibanderol
Rp 150 ribu dan tiket ekonomi dibanderol dengan harga Rp 50 ribu.
Selain dijual on the spot dua jam sebelum pertandingan, tiket juga bisa dibeli secara online melalui aplikasi Go Tix. Bagi
Volimania yang belum berkesempatan hadir langsung di GOR Tri Dharma Gresik, dapat menyaksikan pertandingan di
iNews TV dan live streaming YouTube di @PBVSI_OFFICIAL. (Dok)
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